Pravidla města Kolín pro udělení označení „Čestný hrob“
Preambule
Město Kolín nezapomíná na občany, kteří město proslavili, zasloužili se o jeho rozvoj nebo
byli společensky prospěšní a uznávaní. Je mnoho způsobů, jak uchovávat paměť města a
projevovat vděk nebo spoluvytvářet vzory dorůstajícím generacím. Ať k těmto způsobům
náleží i udělování symbolického značení „Čestný hrob“.

Článek 1
Udělování označení „Čestný hrob"
Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky
prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím Rady města Kolín prohlásit za
„Čestný hrob".
Hrob, který bude prohlášený čestným hrobem, bude vyznačen na orientační tabuli
městského pohřebiště jako „Čestný hrob".
Článek 2
Návrh na označení „Čestný hrob"
Návrh na zřízení čestného hrobu může podat každý občan nebo organizace, a to
přímo městu Kolín prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kolín.
Návrh musí být předložen v písemné podobě s udáním jména a společenského
významu osobnosti, případně s umístěním hrobu nebo označením hrobového místa, pokud
je navrhovateli znám.
K udělení označení „Čestný hrob" je třeba souhlasného přijetí ze strany nájemce
hrobového místa, bude-li znám.
Článek 3
Práva a povinnosti nájemce „Čestného hrobu“
Nájemce nesmí bez souhlasu Rady města Kolín odstranit hrobové zařízení z hrobového
místa.
Článek 4
Povinnost města Kolín k hrobům s označením „Čestný hrob“
Čestné hroby, které nemají nájemce (vlastníka hrobového zařízení), tzv. opuštěný hrob,
budou, v souladu s platnou legislativou, převedeny do majetku města Kolín. O převodu
rozhoduje příslušný orgán obce.
Čestné hroby, které se stanou majetkem města, již následně majetkem města zůstanou.
Hrobové zařízení nebude prodáno a hrobové místo nebude dále pronajímáno.
Město Kolín se zavazuje pečovat o Čestné hroby v majetku města prostřednictvím
organizační složky města Správa veřejných pohřebišť tak, aby byla zachována pietnost
a důstojnost čestných hrobů (běžné opravy a údržba, úprava zeleně), nejméně však

v takovém rozsahu, aby svým technickým stavem neohrožovaly majetek nebo zdraví dalších
osob.
Město Kolín se zavazuje pečovat o čestné hroby bez rozdílu vlastníka hrobového
zařízení prostřednictvím organizační složky města Správa veřejných pohřebišť tak, že zajistí
výzdobu při významných svátcích či výročích v rozsahu max. 1.500,- Kč za rok na 1 hrob.
Článek 5
Odnětí označení „Čestný hrob"
Označení „Čestný hrob" může být odňato na základě návrhu člena Rady města, tomu
hrobu zemřelého, u kterého dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k
udělení označení „Čestný hrob" nedošlo.
Článek 6
Závěrečné ustanovení
Pravidla města Kolín pro udělování označení „Čestný hrob" schválila Rada města
Kolín dne 4. 6. 2018 pod číslem usnesení 5069/141/RM/2018.

PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města

